
 .بسم هللا الرحمان الرحيم

 السيد األمين العام لألمم المتحدة،

 السادة وزيرا الخارجية والدفاع الكوريّْين،

 أصحاب السعادة،

 في إطااار إلتاازام تااوائ الااداام بااالمواهيا والمعايااداف الدوليااة وت ا   ااا 

 1960ساااة  رف بالداااا مااا   مع قضايا األمن والس م والتضامن فااي العااالم، باااد

ظ السالم تحااف رايااة األماام المتحاادة، ركة بوحداف  سكرية في م ام ح بالمشا

ياا ا،   إيمااا ما ا بمبادئ العدل وإرادت ا لبااء مجتمع دولي خال من الازا اف.

م مااة لح ااظ السااالم فااي العااالم  23فااي  القااواف المساا حة التواساايةشاااركف و

 آالف  سكري. 10أكهر من بمجموع 

ضااابط   40اركته في الم ام األممية بااا  واليوم يواصل الجيش الوطاي مش

الكواغاااو جم ورياااة ومستشاااارين  ساااكريين بكااال مااان  ينبصااا ة مالحظااا 

جم ورية السودان وجم ورية إفريقيا الوسطى، والي مجم ورية والديمقراطية  

ة بوحاادة مشاااركة ألول ماارّ لط ااب األماام المتحاادة ل   2019ساااة    حيث إستجابف

العتاااد بمااا األممية في مجال اقل األفراد وجوية لتقديم الد م ال وجستي ل قواف  

تولف القااواف المساا حة التواسااية مع  لك وبالتوازي    .في  لك اإلخالء الصحي

إ داد وتج يز في ا أممي تّم تصاي ه من قبل األمم المتحدة إلى درجة اإلاتشااار 

  ويو جايز لإلاتشار  اد الط ب. ،2019السريع ما  جوان 

اركة التواسااية ماان جايزيااة وحرفيااة، د  يااف واظرا لما تميزف به المشاا 

  بتشااكي ةل مشاااركة بوحاادة مروحياااف معااززة  الجم ورية التواسية    2021ساة  



من القواف الخاصة ل تدخل الجوي السريع والتأمين واإلاقا  والخ ر بجم ورية 

اشر وحدة تدخل سااريع قوام ااا   وحاليا يتولى الجيش الوطايإفريقيا الوسطى،  

لد م بعهة األمم المتحاادة المتكام ااة المتعااددة األبعاااد  سكري با ئ الب د،    180

 (.MINUSCAلتحقيا اإلستقرار في جم ورية إفريقيا الوسطى )

ي ا، وظ ف تااوائ محاال إحتاارام وتقاادير   ااى ماادف  قااود ماان طاارف 

ظم األممااي بت تبااار  ماال القااواف المساا حة التواسااية فااي كاااف التعاااون تالما

 حيااث تسااعى  .اظراا ااا األجااااب، وإلتزام ااا بااالقوااين الدوليااةواإلاسجام مااع  

لمزيد اإلس ام في المج وداف األممية لاشر الس م واألماان الاادوليْين ماان خااالل 

ل مشاركة مستقبال بوحدتْي تدخل سريع بتحاادف البعهاااف   إستعداديا وجايزيت ا

م فتن الجاايش وإ تبارا ل تجربة المكتسبة في مجال ح ظ السال  األممية بتفريقيا.

لتكااوين وتاادريب األفااراد لتااأيي  م تواسااي  لبعااث مركااز دولااي  الوطاي يتط ع  

بالتعاون مع الدول الشااقيقة والصااديقة الرا بااة  ل مشاركة في م ام ح ظ السالم

 .في د م وتمويل ي ا المشروع اظرا لتوفر الباية التحتية الضرورية

ابيل في اشر السالم حول وفي الختام، فتن توائ إ  تهّمن الدور الرااد وال

العالم، ف ي تؤكد إحترام ااا ل مواهيااا والمعايااداف الدوليااة، إيمااااا ما ااا بمباادأ 

 األمن والس م في العالم.اشر العمل المشترك وضرورة المسايمة في 

 

 

 

 

 


